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Norges Miljøvernforbund er imot mulig for høye grenseverdier fra 
plantevernmidler i forordningen (EU) 2018/1514.

Norges Miljøvernforbund oppfordrer til forsiktighet og videre 
undersøkelse før  maksimalgrenseverdiene aksepterers i Forordning 
(EU) nr. 2018/1514. Norges Miljøvernforbund er imot mulig for høye 
grenseverdier i mat fra: acibenzolar-S-metyl, emamektin, fenheksamid, 
og fluazifop-P som kan eller skal spises uten å skrelles eller kokes, og 
som derfor kan ha høyere konsentrasjoner i råkost som salater og 
snacks enn hva som kan aksepteres. 

1. Acibenzolar-S-methyl MRL 0,4mg/kg søkt for Cucurbits med 
spiselige skall. Syngenta France SAS.

Syngenta har søkt for å øke grenseverdier for sporer med Acibenzolar-S-methyl 
fra fungicider fra 0,01 mg/kg til 0,40 mg/kg. EMS (Evaluating member state) for 
søknaden er Frankrike der Syngenta France SAS har søkt endringer og foreslått 
ny MRL 0,4mg/kg på Cucurbits med spiselig skall. Innenfor denne kategorien er 
courgettes eller squash. Syngenta kan ha flere egen innteresser her fordi de selv 
produserer frø for courgettevarianter med navn Zucchini. Syngenta kan 
produsere frø for Green zucchini (courgette) og Yellow summer squash (Cucurbita
pepo). Green Eclipse zucchinivarianten er genmodifisert for virusresistens. Dette 
kan være med innsatt gen for resistens mot zucchini yellow mosaic virus, og 
innsatt gen for resistens mot watermelon mottle virus. Økt virusresistens kan føre
til at andre patogener enn disse virusene kan føre til observert plantesykdom på 
disse plantene. 



Disse plantene er fremdeles utsatt for andre virusinfeksjoner. Disse virus-
sykdomsresistente genmodifiserte Cucurbita pepo har også bukket under fra 
andre infeksjoner forårsaket av sopp og mugg som powdery mildew (Ascomycota
phylum) og mer. Dette har trolig ført behovet og interesse for økt bruk av 
fungicider. Acibenzolar-S-methyl er solgt som fungicide, og blir produsert av 
Syngenta. Kombinasjoner av salg av Syngenta Cucurbita genmodifiserte frø og 
bruk av Syngenta plantevernmidler på disse kan skape vesentlig høyere 
fortjeneste for produsenten dersom grenseverdier tillater effektivt bruk. Å øke  
tillatte sporer av acibenzolar-S-metyl i fungicider på deres produkter som 
Cucurbits med spiselig skall kan også være for å kunne importere genmodifiserte 
courgettes og squash som ellers er utsatt for mugg. 

Zucchini spises med skallet på i supper, grønnsakspott og salater. Det er mulig å 
se en risikogruppe blant vegetarer og personer som spiser mye salat eller råkost 
med for høye mengder fungicider dersom grenseverdier økes til 0,4 mg/kg på 
Cucurbits med spiselig skall.

Norges Miljøvernforbund går imot å tillate de foreslått økte 
grenseverdier for Acibenzolar-S-methyl for distribusjon på 
ferskmatmarkedet.

2. Emamectin MRL 0,01mg/kg søkt for bønner med belger. 
Syngenta France SAS.

Syngenta France SAS har søkt for å øke grenseverdier for emamectin fra MRL 
0,01mg/kg til 0,03 mg/kg på Beans/Peas with pods. EMS (Evaluating member 
state) for søknaden er Frankrike. Søkeren er Syngenta som har søkt endringer og 
foreslått MRL 0,03 mg/kg på bønner og erter med belger i EU. Dette er for å 
kunne bruke emamectin som effektiv insekticide mot nattfluen Pestfagerfly 
(Helicoverpa armigera). Arten forekommer sjeldent i Norge men er registrert som 
utbredt i EU land som Spania, Portugal, og Hellas. Helicoverpa armigera 
forekommer også i Østerrike, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia og 
Litauen. Soyaproduksjon av edamame som er en soyavariant uten 
genmodifikasjoner for matmarkedet og forbruk av disse grønnsakene og 
soyabønner øker. Derimot brukes det insekticid på denne soyatypen som er til 
matmarkedet for å beskytte mot insektskader.

Helicoverpa armigera forekommer også i Brasil i Sør Amerika, der nye hybrider 
har oppstått og den er registrert der som invasiv fra Afrika/Europa. Syngenta 
selger frø for mange forskjellige typer bønner og erter med belger, mange av 
dem uten genmodifikasjoner. Noe av de største arealene med bønner kan være 
soyabønner med genmodifikasjoner som innsatt Cry1Ac (gen som produsere 
insekticid mot Helicoverpa armigera) for å selges til fôrproduksjon. Salg av 
genmodifiserte frø med genmodifikasjoner for insektresistens er stor. Derimot det
er til enhver tid en risiko for at det utvikles insektsresistens mot disse toksinene. 
Arten Helicoverpa armigera har navn der det er skadedyr; Cotton bollworm, Corn 
earworm, og Budworm. Dersom det utvikles resistens mot Cry-gener innsatt 
GMOavlinger mot H. armigera vil det trolig oppstå en utvikling der det brukes 
insekticide i disse avlingene.

Norges Miljøvernforbund går imot å tillate de foreslått økte 
grenseverdier for Emamectin for distribusjon på ferskmatmarkedet.
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3. Fenhexamid MRL 15mg/kg søkt for bønner med belger.
Bayer CropScience Ltd.

Bayer CropScience Ltd søkte for å øke grenseverdier for sporer med Fenhexamid 
fra fungicider fra 2mg/kg til 5mg/kg for "beans with pods" (Bønner med belger) i 
2013. Bayer CropScience SAS har deretter søkt for å øke grenseverdier for sporer 
med Fenhexamid fra fungicider fra 5mg/kg til 15mg/kg i 2017 for bønner med 
belger. EMS (Evaluating member state) for denne søknaden er Italia der Bayer 
har søkt endringer og foreslått ny MRL 15mg/kg på bønner med belger. Bayer har
også søkt om å endre MRL for blåbær, tranebær, korinter, og krusebær fra 
15mg/kg til 20mg/kg. 

Under "beans with pods" faller også oljefrø avlinger grupper som raps og soya. 
Økning i tillatelser for sporer av opptil 15 mg/kg er en vesentlige økning i fra 
2mg/kg i 2013. Dersom det brukes spesifikt på mindre områder kan effekten på 
økosystemer og vassdrag også være mindre. Dersom de høye konsentrasjonene 
også vil gjelder soya og oljeraps da kan det blir brukt på svært store områder og 
danner restkonsentrasjoner i produkter til fôr som er høye. Derimot er det 
spesifisert at koking fører til reduksjon av rester i det bearbeidede produktet 
(EFSA).

Det er mulig at Fenhexamid som Fenhexamid WG 50 og Fenhexamid SC50 skal bli
brukt på soya bønner for distribusjon på matmarkedet. Dette kan innebærer 
distribusjon av soyabønner merket gourmet, organisk og andre verdiskapende 
etiketter. De økte nivåer på soyabønner og andre bønner og erter kan trolig bli for
høye, især dersom disse spises uten å koke dem først. 

Norges Miljøvernforbund går imot å tillate økte grense verdier for 
Fenhexamid på soyabønner for distribusjon på matmarkedet.

4. Fluazifop-P MRL 0,06mg/kg søkt for tomater. Syngenta Crop 
Protection AG.

Norges Miljøvernforbund har fått beskjed om endringene som er 
forespurt av Syngenta for å øke grenseverdier for fluazifop-P til 0,06 
mg/kg på tomat.

Syngenta Crop Protection AG har søkt for å øke grenseverdier for fluazifop-P fra 
0,01 mg/kg til 0,06 mg/kg i EU. EMS (Evaluating member state) er Portugal. 
Denne økningen er trolig for å bekjempe gress som vil vokse som ugress der det 
dyrkes tomater. Syngenta produserer Fusilade Forte med aktivstoff fluazifop-P, 
som blir brukt der det er tomat. Det produseres også Fusilade DX med aktivstoff 
fluazifop-P, som fungerer i alle jordbrukssituasjoner for soya og bomull, trolig 
også der det er genmodifisert soya og bomull.
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Syngenta er en av de store selskapene i tomatfrømarkedet. Syngenta produserer 
også midler med fluazifop-P mot gress og ugress. Dette betyr at økt 
grenseverdier vil kunne føre til økt bruk av deres ugressmidler på avlinger fra 
deres frø. Dersom hele disse tomater eller deler av disse tomatene er til 
matmarkedet da kan volumet med fluazifop-P brukt øke vesentlig mer i takt med 
økt tomatproduksjon, og sporer av fluazifop-P i mat fra tomat vil variere mye.

Norges Miljøvernforbund har fått beskjed om endringene som er 
forespurt av Syngenta for å øke grenseverdier for fluazifop-P til 0,06 
mg/kg på tomat.

Norges Miljøvernforbund er imot mulig for høye grenseverdier på mat 
fra: acibenzolar-S-metyl, emamektin, fenheksamid, og fluazifop-P som 
kan eller skal spises uten å skrelle eller å koke og som derfor kan ha 
høyere konsentrasjoner i råkost som salater og snacks enn som bør 
aksepteres. Norges Miljøvernforbund oppfordrer forsiktighet og videre 
undersøkelse før den aksepterer maksimalgrenseverdiene i Forordning 
(EU) nr. 2018/1514.

Med vennlig hilsen,
Norges Miljøvernforbund

Ruben Oddekalv Gerard Ridgway
Nest Leder Saksbehandler
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Lenker:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5256

https://www.nongmoproject.org/high-risk/zucchini-yellow-squash/

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5255

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5158

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5253

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2018:256:FULL
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